
corregedoria poder judiciário
geral da justiça Assessoria Jurídica
do estado de goiás

Ofício Circularn°/^C /2012-SEC

Goiânia, 18 de outubro de 2012.

Aos Magistrados Diretores de Foro

Scnhor(a) Juiz(a),

Encaminho a Vossa Excelência cópias do Despacho n° 4028/2012 e dos

documentos nele citados, para conhecimento próprio, de seus pares e, principalmente dos
titulares/respondentes dos serviços notariais, registrais e demais serventias delegadas sob sua

disciplina, reafirmando a obrigatoriedade de cumprimento das disposições contidas no artigo 36,
III, Regimento de Custas e Emolumentos do Estado de Goiás, e sugerindo a adoção do modelo

de formulário padrão elaborado nesta casa censora (doe. anexo), por meio do qual o usuário

formalizará requerimento de isenção de custas e emolumentos junto a tais serviços.

Atenciosamente,

CAE

DES^BEÃTRIZ FIGUEIREDO FRANCO
Corregedora-Geral da Justiça
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corregedoria
geral da justiça
do estado de goiás

PODER JUDICIÁRIO
Corregedoria-Geral da Justiça
Assessoria Jurídica

Processo n°

Nome

Assunto

4253809/2012-Goiânia

Procurador-Geral de Justiça do Estado de Goiás

Faz Solicitação

DESPACHO N° yD£% /2012

Acolho o Parecer n° 318/2012 (fs. 21/22) da lavra da 2a

Juíza Auxiliar desta casa censora.

Expeça-se ofício circular aos diretores de foro das

comarcas deste Estado, acompanhado de cópias deste despacho, do documento

de f. 15 e da supracitada peça opinativa, para conhecimento próprio, de seus pares

e, principalmente, dos responsáveis pelos serviços notariais, de registros públicos e

demais serventias delegadas das respectivas jurisdições, reafirmando a

obrigatoriedade de cumprimento das disposições contidas do artigo 36, III,

Regimento de Custas e Emolumentos do Estado de Goiás, e sugerindo a adoção

do modelo de formulário padrão elaborado por esta corregedoria (f. 15).

A par de atender ao solicitado no Ofício n° 719/2012 - GP

(f. 4), encaminhem-se ao Procurador-Geral de Justiça, Dr. Benedito Torres Neto,

cópias dos documentos de fs. 13/15, 17/18 e 21/22, deste despacho e do ofício

circular a ser expedido.

Após realizadas as providências supracitadas, remetam-

se os autos à Comissão de Legislação e Controle de Atos Normativos para

empreender estudos sobre a viabilidade de inclusão do modelo de formulário de f.
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15 na Consolidação dos Atos Normativos da Corregedoria-Geral de Justiça do

Estado de Goiás, bem como outras deliberações pertinentes sobre a matéria aqui
versada.

À Secretaria Executiva.

Goiânia, 18 de outubro de 2012.

CAE

DESafBlÉATRIZ FIGUEIREDO FRANCO
Corregedora-Geral da Justiça
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DECLARAÇÃO

Eu DECLARO,

com base na Lei 7.115, de 29/08/1983, e para finalidade do disposto no Art. 4°, da Lei 1.060, de

05/02/1950, e Constituição Federal, art. 5o, LXXIV, que não posso arcar com o pagamento dos

emolumentos devidos ao (citar o ato a ser praticado), sem o sacrifício

próprio e de minha família, responsabilizando-me integralmente pelo conteúdo da presente

declaração.

de de 20

Declarante:
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Processo n° 4253809

PROCESSO

NOME

ASSUNTO

PARECER N°

4253809

Procurador Geral de Justiça do Estado de Goiás
; Faz Solicitação
318/2012 - 2a JA

Ilustre Desa. Corregedora,

CORREGEDORIA

n. .2/

Trata-se de expediente (Ofício n° 719/2012-GP) encaminhado a
esta Corregedoria pelo Procurador-Geral de Justiça, Dr. Benedito Torres Neto, a fim
de que sejam prestadas as informações solicitadas no Ofício n° 684/2012, de lavra
do Promotor de Justiça Dr. Carlos Alberto Fonseca, titular da 87a Promotoria de
Justiça de Goiânia, objetivando instruir os autos de Procedimento Preliminar n°
201200479849.

seguintes:
As informações solicitadas no Ofício n° 684/2012 são as

"/. Há alguma orientação formal, instituída por meio de decreto judiciário,
resolução ou portaria, determinando aos titulares e substitutos dos serviços notariais, de registro público e
escrivanias delegadas no estado de Goiás que apliquem nas suas respectivas serventias o disposto no art. 36,
III. do Regimento de Custas Emolumentos do Poder Judiciário do Estado de Goiás?

2. Há instituído algum formulário padrão por meio do qualo cidadão possa requerer
aos serviços notariais, de registros públicos e escrivanias delegadas a isenção do recolhimento de custas e
emolumentos?

3. Em caso de resposta positiva ao item 2. ditoformulário de requerimento é adotado
por todas as serventias do Estado de Goiás? "

Anexada documentação (fls. 05/10).

A douta Assessora de Orientação e Correição, Simone
Bemardes Nascimento Ribeiro, prestou informes (fls. 13/14), esclarecendo que npor
ocasião do advento da Lei n° 14.376/2002, que dispõe sobre o Regimento de Custas e
Emolumentos do Estado de Goiás, o que se deu em 27 de dezembro de 2002, a Corregedoria-
Geral da Justiça, pelo Ofício Circular n° 10/2003, de 28/01/2003, encaminhou cópia desta lei a
todos os Diretores de Foro do Estado, recomendando-lhes das ciência das novas instruções aos
registradores e notários."

Informou ainda que "em todas as correições extraordinárias
realizadas pela Assessoria Correicional, os delegatários são alertados da obrigatoriedade de se
cumprir não só o dispositivo do art. 36, III, mas também observarem e aplicarem as isenções
previstas na legislação federal e da própria Consolidação dos Atos Normativos desta
Corregedoria-Geral."

ntoe MouraRua 10,150. IP Andar -Si. Oeste, Goiânia -GO -CEP 74120-020 -Telelone (62Çgjflj|g>^Jn3 [fb
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Processo n° 4253809

Sugeriu a renovação do Ofício Circular nc
especial observância à obrigatoriedade do cumprimento do art. 36, I
de Custas.

CORREGEDORIA

âi

10/2003, com
, do Regimento

Com relação à dúvida apresentada no item 2 do Ofício n°
684/2012, informou que "não foi instituído pela Corregedoria-Geral modelo de formulário a
ser adotado pelos serviços registrais, nos casos de pedidos de isenção de emolumentos", mas
juntou à sua informação uma minuta de modelo que poderia ser utilizado para esse
fim (fl. 15).

O douto Diretor de Administração e Operações manifestou-se
às fls. 16/17, aduzindo, em síntese, que "a Corregedoria-Geral da Justiça tem
empreendido esforços no sentido de desburocratizar e garantir a gratuidade para o cidadão na
obtenção dos insumos necessários ao exercício de seus direitos", relatando que se
encontra em estudo avançado a disponibilização de uma ferramenta digital para
melhor atender a questão.

É o relato.

Entendo que assiste razão à ilustre Assessora de Orientação e
Correição no que concerne à expedição do ofício circular e no modelo apresentado
àfl. 16.

Posto isso, respeitosamente, opino no sentido que seja
expedido Ofício Circular a todos os serviços notariais, de registros públicos e
serventias delegadas no Estado de Goiás, via Diretorias de Foro, ressaltando-se a
obrigatoriedade do cumprimento do disposto no artigo 36, III, do Regimento de
Custas e Emolumentos do Estado de Goiás, tendo em vista, ainda, o disposto no
artigo 5o, incisos LXXVI e LXXVII da Constituição Federal.

Sugiro, ainda, sejam encaminhadas cópias das informações
prestadas pela Assessoria de Orientação e Correição (fls. 13/14) e pelo Diretor de
Administração e Operações (fls. 16/17) ao Procurador-Geral de Justiça, Dr. Benedito
Torres Neto, bem como deste parecer, caso acatado, além de ser-lhe comunicado a
respeito da expedição do ofício circular.

E o parecer, que submeto à apreciação desta insigne Des.a
Corregedora-Geral da Justiça.

Goiânia,!} de outubro de 2012.

Camila Nina Erbet
2" Juíza

ento e Moura

CGJ

Rua 10,150.11" Andar - St.Oeste, Goiânia - GO - CEP 74120-020 - Telefone (62) 3216-2632
Fax(62)216-2677 -corregsec@ljgo.jiJs.bi


